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Cílem bakalářské práce bylo zpracovat problematiku emulzních kalových 

vrstev/mikrokoberců. V teoretické části jsou popsány rozdíly mezi kalovou 

vrstvou a mikrokobercem. Složky pro jejich výrobu a provádění pokládky. 

Dále jsou zde popsány jejich výhody. V praktické části jsem se zabýval 

návrhem směsi a snažil se prokázat, že životnost směsi úzce souvisí s 

obsahem zbytkového pojiva a složením směsi mikrokoberce. 

emulzní mikrokoberec, emulzní kalová vrstva, štěpitelnost, konsolidace, 

abraze, koheze 

This thesis is focused on slurry surfacing technology, particularly on 

microsurfacing. The theoretical part describes the differences between the 

slurry seal and microsurfacing. Ingredients for the production and laying. 

There are also described their advantages. The practical part presents 

proposal of mixture and demonstrate that the service of life of the emulsion 

mixture is closely related to the content of residual binder and composition 

of microsurface. 

Microsurfacing, slurry seal, determination of wearing, consolidation, 

breaking time, abrasion, cohesion. 
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Emulzní kalové vrstvy resp. mikrokoberce jsou údržbové technologie 

pokládané za studena. Používají se při údržbě stávajících vozovek, či zlepšení 

jejich vlastností. Jedná se o velmi hospodárnou preventivní udržovací 

technologii, s krátkou dobou provedení a minimálním přerušením provozu. 

Mikrokoberec může být též vhodným stavebním způsobem pro zaplnění 

vyjetých podélných kolejí.  

Emulzní kalové vrstvy vznikly v roce 1930 v Německu, kde byly 

nazývány mikro-asfaltové betony, skládající se ze směsi jemného kameniva, 

asfaltové emulze a vody. Postupně se tato technologie začala dále rozšiřovat 

do celého světa. Jejich větší využití se datuje k 60. letům minulého století, kdy 

se začaly používat speciální pokladače, které jsou kontinuálně doplňovány 

materiálem během pokládky a vylepšením stávajících emulzí s přidáváním 

aditiv do směsi. [1] 

Emulzní kalové vrstvy mají tu výhodu, že se mohou pokládat  

za normálních klimatických podmínek, přičemž není nutné přidávat v rámci 

pokládky směsi žádnou další energii. Jejich další nespornou výhodou je fakt, 

že položená vrstva se nemusí vždy hutnit a pro provoz lze vozovku otevřít  

po konsolidaci emulzní směsi v rozmezí 10 až 60 minut, v závislosti na složení 

směsi a též na klimatických podmínkách. 

Kalové vrstvy jsou zhotoveny ze směsi minerálního kameniva, vhodné 

asfaltové emulze, vody a přísad. [2] 

Rozdíl mezi emulzním kalovým zákrytem a emulzním mikrokobercem 

je především ve velikosti maximálního zrna ve směsi a typem použité 

asfaltové emulze. V ČSN 73 6130 je rozdíl popsán jako: „Emulzní kalový zákryt 

je tenká kalová vrstva, která je provedena při použití nemodifikované 

kationaktivní asfaltové emulze a kameniva s maximální velikostí zrna D ≤ 4 

mm. Emulzní mikrokoberec je kalová vrstva, která je provedena při použití 

modifikované asfaltové kationaktivní emulze a minimálně dvou frakcí 

kameniva (maximální velikost zrna zpravidla D ≤ 11 mm.“ [3] 
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Asfaltová emulze je látka s nízkou viskozitou, získaná jemným mechanickým 

rozptýlením horkého asfaltu ve vodě. Vznikají tak částečky asfaltu o velikosti 

cca 1 μ až 20 μ, u tzv. mikroemulzí to jsou částečky o velikosti 0,01 μ až 0,05 

μ.  Pro usnadnění rozptýlení jsou ve vodní fázi používány tzv. emulgátory 

např. (aminy, aminové soli) a kyseliny HCl nebo H3PO4. Emulgátory jsou 

dodávány převážně v tekutém nebo pastovitém stavu a běžně dávkují 

v množství 0,1 % až 1,5 % obsahu emulze. Účinek emulgátoru spočívá  

ve snižování povrchového napětí na fázovém rozhraní mezi asfaltem  

a vodou. 

Vodní fáze s požadovaným pH se připravuje smícháním emulgátorů ve 

vodě, přidáním kyseliny a doplněním vody do požadované dávky. Pro 

přípravu vodní fáze se používají většinou dva zásobníky, které pracují 

střídavě, takže výroba emulze může probíhat nepřetržitě. Výroba je řízena 

počítačem. 

Obsah asfaltu se obvykle pohybuje mezi 40 % až 70 %, zbytek  

do 100 % tvoří voda a přísady. Emulze se vyrábí mechanicky intenzivním 

rozptýlením asfaltu ve vodní fázi. Pro rozptýlení asfaltu ve vodní fázi  

se používá koloidní mlýn. 

Pro výrobu emulze se používá jak asfalt primární, tak i modifikovaný. 

Jejich vstupní teplota se pohybuje mezi 130 °C až 180 °C tak, aby při výrobě 

asfalty měly obecně dynamickou viskozitu cca 200 mPa.s. Požadovaná 

dynamická viskozita asfaltu se mění též v závislosti na typu použitého 

koloidního mlýna. Teplota vodní fáze se pohybuje v rozmezí 30 °C až 70 °C 

podle druhu použitého asfaltu a typu koloidního mlýna. Pro ohřev  

na potřebnou teplotu slouží tepelný výměník, který je otápěn teplonosným 

médiem nebo se používá elektrický ohřev. 

Do asfaltu mohou být přidávány před koloidním mlýnem další přísady 

pro zlepšení přilnavosti pojiva ke kamenivu nebo pro snížení viskozity, jako 

modifikující přísada používá plastomer, elastomer nebo latex. Dávkování 

asfaltu a vodní fáze se provádí přes průtokoměry tak, aby byla zachována 

požadovaná koncentrace v asfaltové emulzi. Emulze vyrobená v koloidním 

mlýnu se chladí v chladiči, aby výsledná teplota emulze, která je dopravována 
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čerpadly do zásobníků podle druhu vyráběné emulze nebo je čerpána přímo  

do přepravníků, měla teplotu max. 80 °C. [4] 

 

Obrázek 1 - Výroba asfaltové emulze [22] 

 
 

 

 

 

Parametry kameniva uvedené v tabulce č. 1 a 2 musí vyhovovat 

požadavkům normy ČSN EN 13043. [3] 
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Tabulka 1 - Používané kamenivo [3] 

Technologie Druh kameniva podle 

ČSN EN 13043 

Frakce 

kameniva 

  

Emulzní kalový zákryt 
drobné kamenivo 0/2, 0/4 

hrubé kamenivo 2/4 

Emulzní 

mikrokoberec 

drobné kamenivo 0/2, 0/4 

hrubé kamenivo 
2/4, 2/5, 4/8, 

5/8, 8/11 

 

Tabulka 2 - Kvalitativní parametry kameniva podle ČSN EN 13043:2004 [3] 

  Vlastnost Požadavek 

Drobné kamenivo 

Zrnitost D ≤ 2                         GF GF85 

Obsah jemných částic f        drcené f10 

Kvalita jemných částic          MBF  MBF10 

Hrubé kamenivo 

Zrnitost D > 2                         GC GC85/15 

Tvarový index D ≤ 11 Sl30 

PSV deklar. pro D ≥ 4mm ≥53 

PSV deklar. pro 8mm ≤ D ≤ 11 mm ≥56 

 

Pozn.: Potřebné vlastnosti kameniva jsou uvedeny v normě ČSN EN 13043:2004 

v článcích a tabulkách: Zrnitost – článek 4.1.3, tabulka 2 

        Obsah jemných částic f – článek 4.1.4, tabulka 5 

        Kvalita jemných částic – článek 4.1.5, tabulka 6 

        Tvarový index – článek 4.1.6, tabulka 8 

        Ohladitelnost PSV – článek 4.2.3, tabulka 13 

 

Přísady jsou používány v emulzních směsích a to zejména pro regulaci doby 

štěpení nebo zlepšení přilnavosti. Dávka a druh přísady musí být doporučena 

výrobcem a jejich účinek musí být ověřen zkouškou typu (průkazní zkouškou). 

[3] 

Používané přísady jsou např.: anorganické soli, sulfát hliníku, síran amonný. 

Filer můžeme popsat jako výplňové kamenivo, které propadne sítem 

0,063 mm. Je používáno ke zkrácení či prodloužení doby štěpení. Nejčastěji  
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používané přísady jsou cement a vápenný hydrát Ca(OH)2, které regulují 

dobu štěpení a konsolidaci směsi tím, že absorbují vodu z emulze a zlepšují 

též přilnavost.   

 

Dle normy ČSN 73 6130, emulze může být smíchána s vlhkým kamenivem  

a směs může být nanesena na vlhký podklad. Minimální teplota ovzduší při 

pokládce by neměla klesnout pod 10 °C, přičemž teploty z předchozích  

24 hodin by neměly klesnout pod 5 °C. Tendence teploty by měla být stabilní 

nebo stoupající. Optimální teplota pokládky se pohybuje v rozmezí  

15 °C – 25 °C. Základní předpoklad je, aby při pokládce byla dodržena 

stanovená doba štěpitelnosti kalové směsi. [3] 

 

Emulzní mikrokoberec lze pokládat na všech typech asfaltových vrstev 

s výjimkou PA, na cementobetonových krytech a dlažbách je nutné nejdříve 

aplikovat spojovací postřik. Podklad musí být dostatečně pevný, únosný, 

rovný a očištěný. V dostatečném předstihu musí být opraveny drobné 

výtluky, trhliny, otevřené spáry a nerovnosti. Povrch podkladu nesmí 

vykazovat výrazné nerovnosti v podélném a příčném směru, maximální 

hloubka podélných a příčných nerovností je stanovena na 8 mm u TDZ S,  

I – III a 10 mm u TDZ IV – VI. Rovnost vozovky je možné upravit broušením 

nebo frézováním stávajícího povrchu vozovky. [5] 

Před započetím prací je nutné ze stávajícího povrchu podkladu 

odstranit uvolněná zrna kameniva, hlíny, prachu a jiných nečistot pomocí 

vysokotlakého kropícího zařízení. Současně je nutné provést ochranu vpustí, 

šachet, mostních závěrů a inženýrských sítí pomocí např. lepenky. Před 

zahájením pokládky je nutný souhlas objednavatele se stavem  

a připraveností k podkladu. [3] 

Pokud je kalová vrstva pokládána na cementobetonový podklad, 

dlažbu nebo frézovaný podklad, je nutné provést spojovací postřik z asfaltové 

kationaktivní emulze určené pro spojovací postřiky vždy, v množství 0,20 kg 

m-2 až 0,30 kg m-2 zbytkového pojiva. Zbytkové množství pojiva je poté nutné 

zohlednit při stanovení obsahu pojiva v kalové vrstvě. [3] 
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Provedení spojovacího postřiku se doporučuje na jakýkoli podklad, 

eliminuje se tím možnost následného nespojení emulzní kalové vrstvy 

k podkladu. 

Proces pokládání kalové směsi by měl být co nejkratší z důvodu štěpení 

směsi. Štěpení nastává po smíchání všech složek kalové směsi. Minimální 

doba štěpení je dle normy ČSN 73 6130 stanovena na 90 sec. proto, aby  

se směs neštěpila již v kladecím rámu pokladače. 

Kalová směs je rozprostírána na povrch vozovky kladecím rámem. 

Směs musí být rozprostřena na celou plochu a musí uzavírat celistvě povrch. 

Pokládka probíhá nejčastěji na šířku celého pruhu nebo jako výplň podélných 

kolejí a to výhradně strojním způsobem. V místech, kde není dostatek 

manipulačního prostoru lze pokládku v malém rozsahu provádět ručně. [3] 

Po konci pokládky a následném zkonsolidování směsi je možné 

obnovit dopravu na hotovém úseku s omezením rychlosti na 40 km/h, 

případně na dálnici 60 km/h do doby, než je odstraněno přebytečné 

kamenivo. Je nutné upozornit účastníky silničního provozu na odletující 

kamenivo a na snížené protismykové vlastnosti povrchu příslušným 

dopravním značením. [3] 

Konec konsolidace se projeví pozvolným přechodem z hnědé barvy 

směsi na černou. Je důležité se přesvědčit, zda směs konsoliduje v celé 

tloušťce položené vrstvy, tzn. až se na povrchu začne vylučovat čirá voda. 
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Obrázek 2 - Kontinuální pokladač při pokládce mikrokoberce (BREINING SP 

11000) [17] 

 

 

Jsou používány dva typy strojů k pokládce: 

- Pokladače, které se nedoplňují během pokládky 

- Pokladače, které jsou kontinuálně doplňovány materiálem během 

pokládky 

Pokladače s kontinuálním doplňováním 

Tyto pokladače jsou hojně používány při na delších úsecích, jelikož jsou 

doplňovány všemi složkami během pokládání směsi bez přerušení aktuální 

pokládky.  
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Obrázek 3 - Pneumatikový válec [17] 

 

Popis pokladače 

Na obrázku č.4 je zobrazeno schéma pokladače kalové směsi.  

 

Obrázek 4 - Pokladač kalové směsi [15] 

 

V pokladačích je směs drceného kameniva nakládána do násypky. Kapacita 

násypky bývá obvykle v rozmezí od 6 m3 do 15 m3. Násypka je vybavena 
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vibrátory. Kamenivo je dopravováno do mixeru pomocí hydraulického 

pásového dopravníku. Rychlost dopravníku je závislá na rychlosti pokládky. 

[1] 

Kapacity nádrží obsahující tyto komponenty jsou svým objemem 

přizpůsobeny kapacitě násypky pro kamenivo, tak aby nedošlo k přerušení 

kontinuální pokládky. Nádrže jsou opatřeny indikátory výšky hladiny. Teplota 

emulze v nádrži je obvykle mezi 20 °C až 60 °C. Obecně lze konstatovat,  

že čím je vyšší teplota emulze, tím je rychlejší štěpení směsi. [1] 

Zásobník pro přísady má kapacitu přibližně 5 % kapacity násypky kameniva. 

Přísun těchto přísad je prováděn pomocí šnekových podavačů řízených 

kontrolním panelem.  

Dávkování tekutých složek je řízeno pomocí čerpadel, dávkování kameniva  

je řízeno pomocí pásového dopravníku hydraulicky. Systém řídí poměry 

materiálu nepřetržitě během míchání a pokládky. Úpravu vody a ostatních 

tekutých aditiv je možno upravovat během pokládky pomocí ovládacího 

panelu. 

Stroje na pokládku jsou vybaveny jedním nebo dvěma souběžnými hřídeli 

schopné míchat směs s frakcí až do 16 mm. Kamenivo je nejdříve smícháno 

s vodou a aditivy a následně je tato směs smíchána s emulzí. [1] 

Toto zařízení je nezávislé na kontinuálním míchači. Kladecí rám má možnost 

různého šířkového uspořádání, obvykle od 2,5 m do 3,8 m. Rám je možno 

rozšířit manuálně nebo hydraulicky, s možností nastavení velikosti štěrbiny, 

vzhledem k maximálnímu zrnu kameniva ve směsi a pro dodržení tloušťky 

pokládané vrstvy. Rovnoměrného rozdělení směsi je docíleno dvěma 

šnekovými hřídeli, kterými se může měnit směr a rychlost rotace. Šířku 

pokládky je možno též upravit vložením přepážky do kladecího rámu.  

Na obrázku č.5 vidíme kladecí rám při pokládce. 
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Obrázek 5 - Kladecí rám při pokládce [17] 

 

- Vysokotlaké kropící zařízení 

- Nákladní vozidla na kamenivo 

- Nakladač kameniva 

- Cisterna na emulzi 

- Zametač a odsávač přebytečného kameniva 

- Pneumatikový válec nebo válec s pogumovaným běhounem 

- Podklad musí být dostatečně pevný, únosný, rovný a musí být očištěn 

od prachu, případně hlíny a musí být odstraněno vodorovné značení 

z umělých hmot a barevné značení 

- Lokální poruchy, trhliny a výtluky musí být ošetřeny dle TP 96 a TP 115. 

Ošetření trhlin, může být provedeno i následně po položení 

mikrokoberce 

- Pojezdová rychlost pokladače by měla být konstantní, aby při 

zvýšených rychlostech nedocházelo k vibracím kladecího rámu a tím 

k nerovnoměrnému rozprostření směsi.  

- Pojezdová rychlost pokladače musí být v každém okamžiku v souladu 

s výkonem míchače, aby nedocházelo k přeplňování nebo naopak 

k nedostatečnému plnění kladecího rámu vyrobenou kalovou směsí 
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- Z hlediska životního prostředí je nutné zamezit unikání kalové směsi 

mimo vozovku  

- Při pokládce více vrstev je nutno zabezpečit posun pracovních spar 

(podélných a příčných) nejméně o 30 cm. 

- Při pokládce vícevrstvého koberce je nutné před položením další 

vrstvy zhutnit právě položenou vrstvu z důvodu vytlačení přebytečné 

vody. Zhutnění se provádí pomocí 4-6 pojezdů pneumatikového válce, 

rychlostí 6 až 10 km/hod po konsolidaci směsi.  

- Za optimální teplotu pro pokládku mikrokoberce je považováno 

rozmezí teploty vzduchu 15 ºC až 25 ºC [3] 

Pokládka směsi také není doporučena za těchto podmínek: 

- Je-li vlhkost vzduchu natolik vysoká, že hrozí výrazné prodloužení 

konsolidace směsi  

- Pokud prší nebo je na povrchu vozovky voda 

- Pokud je předpoklad, že teplota během 24 hodin od konce pokládky 

klesne na bod mrazu 

Pokládka mikrokoberců a kalových vrstev je zpravidla prováděna  

za omezeného silničního provozu. 

Při provádění úprav lze provoz uvolnit nejdříve: 

- Emulzní kalový zákryt - po uplynutí 1 hodiny, případně dle dohody 

mezi zhotovitelem a objednatelem, nejpozději však po 4 hodinách 

- Emulzní mikrokoberec – po uplynutí 20 minut, případně dle dohody 

mezi zhotovitelem a objednatelem, nejpozději však po 1 hodině 

Pokud musí být provoz na komunikaci uzavřen, musí být stanoven postup 

provádění prací. [3] 

Díky svým parametrům jsou mikrokoberce používány pro opravy, údržbu  

a zlepšení vlastností stávajících komunikací. 

Protismykové vlastnosti jsou schopnost povrchu vozovky zatíženého 

dopravou zajišťovat prostřednictvím tření spolupůsobení mezi pohybující  
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se pneumatikou a povrchem vozovky. Protismykové vlastnosti lze posuzovat 

na základě zjištění součinitele tření. [6] 

Princip emulzního kalového zákrytu typu Slurry seal spočívá ve směsi 

drobného kameniva spojité zrnitosti frakce 0/4 mm, asfaltové 

nemodifikované kationaktivní emulze, záměsové vody a případně aditiva 

označovaného jako stabilizátor, regulujícího tuhnutí směsi. Smícháním 

těchto komponent se vytvoří polotekutá, kašovitá směs, která se pokládá 

speciálním kladečem na předem řádně vyspravený (provedeny vysprávky 

obalovaným kamenivem nebo penetračním způsobem) a vyčištěný povrch 

vozovky. Postupným vyštěpením emulze a vypařením vody kalová vrstva 

tuhne, pevně přilne k původnímu povrchu a vytvoří tak novou ochrannou  

a obrusnou vrstvu. Po tuto dobu tuhnutí je nutné odklonit provoz do druhé 

poloviny vozovky. Tato úprava se běžně používá na komunikacích III. až VI. 

třídy dopravního zatížení. Často je tato úprava žádána obecními úřady  

k úpravě místních komunikací a ostatních ploch v obcích. [7] 

Kalový zákryt je vhodný převážně pro údržby povrchů: 

• nehomogenních s vysprávkami a trhlinami 

• s nižším dopravním zatížením 

• je vhodný pro údržbu povrchu při ztrátě asfaltového tmele 

Mikrokoberce mají oproti kalovému zákrytu delší životnost a lze je pokládat i 

na zatížené úseky dálnic a silnic I. tříd (nájezdy/sjezdy), pro všechny třídy 

dopravního zatížení. Další výhodou mikrokoberců oproti kalovým zákrytům 

je schopnost lépe vyrovnat nerovnosti stávající obrusné vrstvy (např. vyjeté 

koleje). [8] 

Protismykové vlastnosti jsou závislé jak na mikrotextuře, tak převážně 

na makrotextuře směsi. V České republice je hloubka makrotextury měřena 

dle normy ČSN EN 13036-1.  
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Obrázek 6 - Porovnání změn hloubky makrotextury mezi mikrokobercem  

a asfaltovým betonem [1] 

 

Gripfibre® 

Gripfibre® (patentovaný firmou Eurovia ve Francii) je speciální mikrokoberec 

s plynulou nebo přetržitou křivkou zrnitosti frakce 0/6, 0/8 nebo 0/10, který 

je vyztužen vlákny délky 4 mm a vyznačuje se velice dobrými protismykovými 

vlastnostmi. V České Republice se nejčastěji používá frakce 0/5 nebo 0/8. 

Je obvykle pokládán v jedné nebo dvou vrstvách, podle nerovností  

na vozovce. Tloušťka vrstvy je zpravidla 1,5 násobek největšího použitého 

zrna kameniva. [9] 

Tabulka 3 - Hodnoty hloubky makrotextury po jednom roce (500 nákl. aut/den) 

Směs zrnitost MTD 

0/6 Gripfibre® plynulá 0,6 do 0,8mm 

0/6 Gripfibre® přetržitá 0,9 do 1,4mm 

0/10 Gripfibre® přetržitá 1,3 do 1,8mm 

 

Tabulka 4 - Hodnoty hloubky makrotextury po sedmi letech (1200 TNV/den) 

Směs zrnitost MTD 

0/6 Gripfibre® přetržitá 0,7 do 1,0mm 
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Tabulka 5 - Hodnoty koeficientu fp, které bylo měřeno ve Francii pomocí TRT 

  0/6 Gripfibre® 0/10 Gripfibre® 

Lokalita 

A75 dálnice 

(Francouzské 

vnitrozemí) 

RN 56 dálnice 

(východ Francie) 

Doprava 
1200 nákladních 

aut/den 

500 nákladních 

aut/den 

Doba 1 rok 4 roky 1 rok 5 let 

40 km/h 0,56 0,57 0,51 0,41 

60 km/h 0,5 0,51 0,43 0,38 

80 km/h - - 0,39 0,34 

90km/h 0,4 0,41 - - 

 

 

Graf 1 - Diagram změny součinitele tření fp v čase, na EMK typu Gripfibre® [10] 
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Graf 2 - Diagram změny součinitele tření fp v čase na EKZ [10] 

 

Při odvalování pneumatiky se pohlcuje zvuk a vzduch převážně v mezerách 

obrusné vrstvy vozovky.  Měření hluku se prováděno dvěma způsoby. První 

z nich je metoda SPB (StatisticalPass-By). Při tomto typu měření, 

označovaném někdy jako „controlledvehicle“ je mikrofon umístěn  

ve vzdálenosti 7,5 m od středu měřené jízdní dráhy a ve výšce 1,5 nad krytem 

vozovky dle normy ČSN ISO 11819-1 Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek 

na dopravní hluk - Část 1: Statistická metoda při průjezdu z roku 2000 

(Acoustics – Measurementofthe influence ofroadsurfaces on trafficnoise - 

Part 1: StatisticalPass-By Metod). Druhá je metoda CPX (Close-proximity) dle 

normy ČSN ISO 11819-2 Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní 

hluk, Část 2: Metoda měření valivého hluku, kdy je mikrofon umístěn vedle 

kola jedoucího vozidla.  

Hodnoty hluku při měření těsně u jedoucího vozidla jsou pochopitelně 

vyšší, než když je mikrofon umístěn mimo vozovku. Nejsou proto srovnatelná 

s měřením podle metody SPB. Pro porovnávání vlastností různých povrchů 

vozovek je metoda CPX vhodnější. Metoda SPB je naopak vhodnější pro 

posouzení hlučnosti v konkrétních podmínkách dané lokality, kdy se kromě 

povrchu vozovky uplatní i další vlivy. [11] 
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Hluk se měří v akustických decibelech. Lidské ucho nevnímá snížení 

nebo zvýšení hluku přímo úměrně, nýbrž logaritmicky. Snížení hlučnosti  

o 2 dB(A) je ekvivalentní snížení počtu osobních aut o 40 % nebo snížení 

rychlosti o 15 km/h. Již toto snížení přináší efektivitu protihlukového řešení. 

Snížení hlučnosti o 3 dB(A) je ekvivalentní snížení počtu osobních aut o 50 % 

a snížení hlučnosti o 10 dB(A) je ekvivalentní snížení počtu osobních aut  

o 90 %.  

Obrázek 7 - Metoda měření hluku SPB [18] 
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Obrázek 8 - Přívěs k měření valivého hluku metodou CPX [19] 

 

Francouzský výzkum měření valivého hluku, který byl veden silničními 

laboratořemi ve Štrasburku převážně na mostech a dálnicích, umístil 

mikrokoberce nad povrchy s nevýraznou úrovní hluku. Viz. graf č. 3. 

Graf 3 - Měření valivého hluku metodou SPB [1] 
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Pozn.: A - 0/6 drenážní koberec, B – 0/10 drenážní koberec, C – 0/6 velmi tenký 

asfaltový beton, D – ultra tenký asfaltový beton, E – 0/14 drenážní koberec,  

F – 0/10 střednězrnný asfaltový beton, G – 0/10 ultra tenký asfaltový beton,  

H – mikrokoberec, I – velmi tenký asfaltový beton, J – nátěr, K – betonový povrch, 

L – 0/14 střednězrnný asfaltový beton, M – 0/14 ultra tenký asfaltový beton 

Z grafu č. 3 vyplývá, že hluk vyjádřený pomocí poměru akustického 

tlaku LAmax při kterém vozidlo projíždí rychlostí 90 km/h má průměrnou 

hodnotu 77 decibelů. Tato hodnota je srovnatelná s hodnotou velmi tenkého 

asfaltového betonu stejné frakce. [1] 

V české republice byly provedeny zkoušky valivého hluku metodou CPX 

firmou EUROVIA CS, a.s. v tabulce č.6. 

Tabulka 6 - Hodnoty naměřené metodou CPX [16] 

směs km/h dB(A) 

RUGOVIA 90 102,0 

ACO 16 90 104,4 

Gripfibre® 0/8 90 101,7 

 

Pozn. Rugovia – tenký koberec frakce 0/10 nebo 0/14 

        ACO – asfaltový beton, obrusná vrstva 

       Gripfibre®  - mikrokoberec frakce 0/8 

Předpokládaná životnost emulzního kalového zákrytu je závislá na volbě 

pojiva, kameniva, množství a na jejich přesném dávkování během pokládky. 

Důležitým faktorem je třída dopravního zatížení a klimatické podmínky 

provozu stavby. Předpokládané hodnoty životnosti jsou uvedeny v tabulce  

č. 7. [3] 
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Tabulka 7 - Předpokládaná doba životnosti EMK A EKZ [3] 

Pozn. E – Kationaktivní asfaltová emulze, EP – Modifikovaná kationaktivní emulze, 

EKZ – emulzní kalový zákryt, EMK – emulzní mikrokoberec, JV – jednovrstvý, DV - 

dvouvrstvý 

Předpokládanou dobu životnosti kalové úpravy nelze zaměňovat se záruční 

dobou. [3] 

 

Vzhledem k poměrně širokým tolerancím složení emulzní kalové směsi 

požadovaných v ČSN 73 6130 bylo prokázat, že mechanicko-fyzikální 

vlastnosti a tím i životnost emulzní kalové směsi úzce souvisí jak s obsahem 

zbytkového pojiva, tak i se samotným složením kamenné kostry směsi. Bylo 

prováděno experimentální porovnání různých poměrů kameniva frakce 0/4 

a 2/5 a různých dávek pojiva na zkouškách štěpení, konsolidace, koheze dle 

ČSN 12274-4 a abraze dle ČSN EN 12274-5. U zkoušky abraze však byla tělesa  

na rozdíl od ČSN EN 12274-5 uložena na 16 až 18 hodin při vlhkosti prostředí 

50 % a 100% a teplotě 18 °C. Úkolem bylo porovnat výsledky těchto zkoušek, 

odvodit nejlepší možné složení mikrokoberce pro zvolený druh kameniva  

a pojiva, včetně rozsahu možného složení, kdy emulzní mikrokoberec ještě 

splňuje požadované parametry.  

Pro laboratorní měření byly zvoleny tyto zkoušky: stanovení 

opotřebení (abraze) směsi podle ČSN EN 12274-5 s modifikovaným 

Typ kalové vrstvy Druh pojiva 
Předpokládaná doba 

životnosti (v rocích) 

Emulzní kalový zákryt (EKZ-

JV) 
E 2 až 3 

Emulzní kalový zákryt (EKZ-

DV) 
E 2 až 4 

Emulzní kalový zákryt (EMK-

JV) 
EP 5 až 8 

Emulzní kalový zákryt (EMK-

DV) 
EP 6 až 9 
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postupem, stanovení koheze směsi podle ČSN EN 12274-4, stanovení doby 

štěpitelnosti a konsolidace směsi.   

V použité směsi byly použity dva druhy kameniva různé frakce: 

• předrcené těžené kamenivo Gabčíkovo 0/4 (převážně křemenná zrna) 

• drcené kamenivo Malužiná 2/5 (melafyrový porfyrit)  

Konkrétní kamenivo bylo vybráno z toho důvodu, že je používáno pro 

technologii emulzních kalových vrstev v praxi. Oba druhy kameniva splňují 

požadavky na kamenivo pro použití do mikrokoberce podle ČSN 73 6130. 

Vzájemné poměry obou frakcí byly zvoleny vzhledem k výsledné zrnitosti 

směsi tak, aby křivky ležely uvnitř požadovaného rozmezí pro daný typ 

mikrokoberce EMK 0/5 dle ČSN 73 6130. Tyto křivky zrnitosti jsou zobrazeny 

v grafu č. 4. 

V emulzní kalové směsi byla použita kationaktivní asfaltová emulze 

s asfaltem modifikovaným polymerem SBS. Jedná se o emulzi EMULVIA®GRIP 

E(C60BP6 dle ČSN EN 13808). Výrobcem této emulze je EUROVIA CS, a.s., 

závod Emulze Kolín. Tato emulze je schválena pro používání na komunikacích 

všech tříd dopravního zatížení.  

Vlastnosti této emulze uváděné výrobcem jsou v příloze č 1. 

Jako přísada byl požit portlandský cement CEM II B-S 32,5 R v množství 0,5 % 

hmotnosti kameniva, pro všechny zkoušené varianty. Cement byl přidán 

z důvodu úpravy doby štěpení směsi a zlepšení soudržnosti směsi. 

Navrhované směsi jsou složeny ze dvou frakcí kameniva s maximální velikostí 

zrna 5 mm, cementu, vody a emulze C60BP6. Pro možnost porovnání 

jednotlivých variant, nebyly do směsi přidávány žádné další přísady  
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na regulaci štěpení směsi. Směs kameniva byla složena z různých poměrů 

frakcí 0/4 a 2/5 tak, aby výsledné křivky zrnitosti byly ještě v oboru mezních 

křivek požadovaných ČSN 736130, pro EMK 0/5. 

Při návrhu směsí bylo dbáno na to, aby požadovaný obsah zbytkového 

pojiva dle ČSN 73 6130, stanovený pro emulzní mikrokoberec EMK frakce 0/5 

(této frakci odpovídá zkoušená směs), byl v rozmezí 6,0– 8,5 % hmotnosti 

směsi.  

Při návrhu směsi byly zvoleny tři koeficienty sytosti (3,75; 4,25 a 4,75) 

tak, aby zbytkové obsahy pojiva byly přibližně v požadovaném rozmezí ČSN 

73 6130 a minimální a maximální zvolený koeficient sytosti se blížil spodní 

resp. horní hranici povoleného množství zbytkového pojiva. 

Pro výpočet do vzorce XX bylo nejprve nutné vypočítat měrný povrch pro 

každý poměr kameniva dle rovnice (1) 

  Ɛ = 0,01 ×(0,174×𝐺 + 0,4×𝑔 + 2,3×𝑆 + 15,33×𝑠 + 140×𝑓)                      (1)  

G = podíl kameniva v % hmotnosti, které zadržené sítem 8 mm 

g = podíl kameniva v % hmotnosti, které propadlo sítem 8 mm a zadrží síto  

4 mm 

S = podíl kameniva v % hmotnosti, které propadlo sítem 4 mm a zadrží síto 

0,25 mm 

s = podíl kameniva v % hmotnosti, které propadlo sítem 0,25 mm a zadrží síto 

0,063 mm 

f = podíl kameniva v % hmotnosti, které propadlo sítem 0,063 mm 

 

Tabulka 8 - Zrnitost pro poměr kameniva 0/4 : 2/5 (80:20) 

poměr kameniva 80:20 

síto [mm] 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 

 

 

propady 

[%] 7,6 11,8 18,3 26,7 37,9 55,9 94,7 100 

měrný povrch:Ɛ= 14,014 m2/kg 
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Tabulka 9 - Zrnitost pro poměr kameniva 0/4 : 2/5 (70:30) 

poměr kameniva 70:30 

síto [mm] 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 

propady 

[%] 6,7 10,4 16,2 23,4 33,3 49,1 93 100 

měrný povrch: Ɛ = 12,612 m2/kg 

 

Tabulka 10 - Zrnitost pro poměr kameniva 0/4 : 2/5 (60:40) 

poměr kameniva 60:40 

síto [mm] 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 

propady 

[%] 5,8 9,1 14,0 20,2 28,7 42,3 91,3 100 

měrný povrch: Ɛ = 11,211 m2/kg 

 

Tabulka 11 - Zrnitost pro poměr kameniva 0/4 : 2/5 (50:50) 

poměr kameniva 50:50 

síto [mm] 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 

propady 

[%] 5,0 7,7 11,8 17 24,1 35,5 89,56 100 

měrný povrch: Ɛ = 9,81 m2/kg 

Hodnoty dávkování emulze jsou v tabulce č. 13. Hodnoty dávkování vody 

v tabulce č. 14. Výpočet dávky pojiva (tabulka č. 14) závisí na měrném povrchu 

kameniva dle vzorce: 

𝑘 =
𝑝

∝×√Ɛ
5  

k – koeficient sytosti, p – zbytkový asfalt, Ɛ - měrný povrch kameniva, ∝- viz 

vzorec  

∝=
2,650

 𝜌
 

 ρ– objemová hmotnost směsi kameniva 

https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3
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Objemové hmotnosti směsi kameniva jsou stanoveny z použitých 

kameniv: Gabčíkovo 0/4 s objemovou hmotnost 2644 kg/m3 a Malužiná 2/5 

s objemovou hmotností 2728 kg/m3. V tabulce č. 12 jsou uvedené objemové 

hmotnosti pro zkoušené poměry kameniva. 

Tabulka 12 - Objemové hmotnosti kameniv různého poměru 

Poměry kameniva 

frakce 0/4:2/5 [%] 

objemová hmotnost -  ρ 

[kg/m3] 

80:20 2660 

70:30 2669 

60:40 2677 

50:50 2685 

 

Tabulka 13 - Dávkování emulze na 100 g kameniva 

Poměry kameniva 

frakce 0/4:2/5 [%] 

Koeficient sytosti [dávka emulze v g na 100g 

kameniva] 

3,75 4,25 4,75 

80:20 10,6 12,0 13,4 

70:30 10,3 11,7 13,1 

60:40 10,0 11,4 12,7 

50:50 9,7 11,0 12,3 

 

Tabulka 14 - Obsah asfaltu v % emulzní směsi 

Poměry kameniva 

frakce 0/4:2/5 [%] 

Koeficient sytosti [dávka asfaltu v % emulzní 

směsi] 

3,75 4,25 4,75 

80:20 5,98 6,72 7,44 

70:30 5,82 6,56 7,29 

60:40 5,66 6,40 7,08 

50:50 5,50 6,19 6,87 
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Tabulka 15 - Dávkování vody na 100g kameniva 

Poměry kameniva 

frakce 0/4:2/5 [%] 

Koeficient sytosti (dávka vody v g na 100g 

kameniva) 

3,75 4,25 4,75 

80:20 8,3 7,8 7,2 

70:30 8,4 7,9 7,3 

60:40 8,5 8,0 7,5 

50:50 8,7 8,1 7,6 

 

Pozn. Červeně vyznačené hodnoty jsou hodnoty výchozí pro poměr kameniva 

60:40, koeficient sytosti 4,25 a dávku vody 8 %, která byla zvolena tak, aby kalová 

směs byla dobře zpracovatelná. Dávka emulze a vody byla u ostatních poměrů 

kameniva ve směsi upravována podle měrného povrchu směsi kameniva  

a koeficientu sytosti tak, aby celková dávka vody přidané a obsažené v emulzi byla 

stále stejná, a tím zachována přibližně stejná počáteční zpracovatelnost směsi.  
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Graf 4 - Křivky zrnitosti kameniva a zrnitostní meze ČSN 73 6130 
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Zkouška začátku štěpení vyjadřuje čas, při kterém se emulze začíná ve směsi 

štěpit a směs ztrácí svoji zpracovatelnost. Při štěpení emulze dochází k tvorbě 

asfaltového filmu na povrchu kameniva a k vylučování vody z emulze. 

Požadavek ČSN 73 6130 na počátek štěpení je 90 sek. - 240 sek. 

Pro provádění zkoušky štěpitelnosti byl zvolen ruční postup, při kterém se do 

kovové misky přidalo 100,0 g ± 0,1 g, směsi kameniva. Poté bylo přidáno 0,5 

% cementu hmotnosti kameniva a požadované množství vody. Následně  

se připravená směs promíchala ocelovou špachtlí a přidalo se požadované 

množství emulze. Po přidání emulze se směs znovu promíchala ocelovou 

špachtlí z důvodu co nejrychlejšího obalení všech složek směsi, aby došlo  

k její homogenizaci. Čas v sekundách se začne měřit v okamžiku přidání 

emulze do směsi.  

Naměřené hodnoty doby počátku štěpení v závislosti na poměru 

kameniva a koeficientu sytosti je znázorněno v tabulkách č. 16, 17, 18  

Tabulka 16 - Závislost doby štěpení na poměru kameniva a koeficientu sytosti 3,75 

Poměry kameniva 

[%] 

koeficient sytosti 3,75 

Štěpení [sec] 

80:20 30 

70:30 80 

60:40 92 

50:50 95 

 

Tabulka 17 - Závislost doby štěpení na poměru kameniva a koeficientu sytosti 4,25 

Poměry kameniva 

[%] 

koeficient sytosti 4,25  

Štěpení [sec] 

80:20 90 

70:30 95 

60:40 121 

50:50 170 
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Tabulka 18 - Závislost doby štěpení na poměru kameniva a koeficientu sytosti 4,75 

Poměry kameniva 

[%] 

koeficient sytosti 4,75 

Štěpení [sec] 

80:20 140 

70:30 165 

60:40 185 

50:50 240 

 

Graf 5 - Závislost doby štěpení na poměru kameniva a různých koeficientů sytosti 

 

 

Z tabulek vyplývá, že požadavku na počátek doby štěpení, která je dle ČSN 73 

6130 90-240 sek. zcela vyhověly směsi s koeficientem sytosti 4,75 a 4,25.  

U směsí s koeficientem sytosti 3,75 vyhověly pouze pro poměry kameniva 

60:40 a 50:50. Při poměru kameniva 70:30 byla doba štěpitelnosti 80 sek.  

a u poměru 80:20 byla 30 sek., což je již mimo vyhrazené hranice dané 

normou. Pro prodloužení počátku doby štěpení by bylo třeba přidávat 

stabilizátor, což však nebylo předmětem této práce. Z těchto zjištění vyplývá, 

že se zvyšující dávkou emulze a se snižující dávkou jemných částic ve směsi 

kameniva se doba štěpení prodlužuje. 
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„Konsolidace je časový úsek po rozprostření směsi, po jehož uplynutí lze 

kalovou vrstvu pojíždět.“ [20] Nástup konsolidace začíná při počátku štěpení 

emulzní kalové vrstvy. Konsolidace je ukončena, když se ze směsi začíná 

vytlačovat čirá voda.  

Postup přípravy vzorku je naprosto stejný jako při přípravě zkušebního 

vzorku na štěpitelnost s tím, že po promíchání všech složek s emulzí  

a homogenizování směsi, byla směs rozprostřena ihned do kovového 

kroužku na nepropustný podklad. Výška kovového kroužku byla zvolena 

v závislosti na nejvyšší frakci použitého kameniva 6,3 mm. Při plnění  

a rozprostírání směsi do kovového kroužku, bylo dbáno na to, aby nedošlo 

k segregaci kameniva. Zkouška je hotova, když je ukončena doba 

konsolidace, tj. kdy se na povrchu zkušebního vzorku vylučuje pouze čirá 

voda bez znatelného zbarvení asfaltovým pojivem, či vytrhávání jednotlivých 

zrn ze směsi. Ukončení doby konsolidace bylo zjišťováno pomocí filtračního 

papíru, který byl přikládán na povrch směsi. 
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Obrázek 9 - Rovnoměrné rozprostření směsi [15] 

 

Obrázek 10 – Vzorek EMK po dosažení konce konsolidace [15] 
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Tabulka 19 - Závislost doby konsolidace na poměru kameniva při koeficientu 

sytosti 3,75 

Poměry kameniva 

frakce 0/4:2/5 [%] 

koeficient sytosti 3,75  

Konsolidace [min] 

80:20 5 

70:30 7 

60:40 11 

50:50 11 

 

Tabulka 20 - Závislost doby konsolidace na poměru kameniva při koeficientu 

sytosti 4,25 

Poměry kameniva 

frakce 0/4:2/5 [%] 

koeficient sytosti 4,25  

Konsolidace [min] 

80:20 10 

70:30 13 

60:40 12 

50:50 30 

Tabulka 21 - Závislost doby konsolidace na poměru kameniva při koeficientu 

sytosti 4,75 

Poměry kameniva 

[%] frakce 0/4:2/5 

[%] 

koeficient sytosti 4,75  

Konsolidace [min] 

80:20 9 

70:30 12 

60:40 14 

50:50 36 
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Graf 6 - Závislost doby konsolidace při různém poměru kameniva a koeficientech 

sytosti 

 

V ČSN 73 6130 (Stavba vozovek - Kalové vrstvy) je uveden pouze požadavek 

na uvolnění silničního provozu po uplynutí 20 minut, příp. podle dohody mezi 

objednatelem a zhotovitelem, nejpozději však po 1 hodině. Nejrychleji 

konsolidovala směs s koeficientem sytosti 3,75, kde při poměru kameniva 

80:20 byla konsolidace směsi dokončena za 5 minut. Všechny uvedené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulkách č.19 pro koef. s. 3,75, č. 20 pro koef. 

sytosti 4,25 a č. 21 pro koef. sytosti 4,75. 

Se zvyšující dávkou emulze a se snižující dávkou jemných částic ve směsi 

kameniva se prodlužuje jak doba štěpení, tak i doba konsolidace. 

 

Stanovení koheze je popsáno v normě ČSN EN 12274-4 Kalové  

vrstvy – Zkušební metody Část 4: Stanovení koheze směsi.   

Koheze je odpor, který směs vyvozuje proti otočení gumové patky 

neboli velikost kohezního momentu, který je nutno vyvinout k otočení 

gumové patky s přítlakem 200 kPa o 90° cca za 1 sekundu. Výsledkem 

jednotlivých měření je kroutící moment. 
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Veškeré přísady a kamenivo používané do zkoušené směsi musí být před 

zahájením zkoušky vysušené v sušárně na 110±5 °C do konstantní 

hmotnosti. Následný postup přípravy směsi k této zkoušce je stejný jako  

u přípravy směsi ke zkoušce konsolidace. Zhomogenizovaná směs byla 

rozprostřena do kovového kroužku (formy). V okamžiku, kdy zkoušený vzorek 

dosáhl konce konsolidace, se začal měřit čas, po jehož uplynutí byla 

provedena samotná zkouška koheze. Zkouška se prováděla na 4 vzorcích 

různých poměrů kameniv. Na každém vzorku byly provedeny 4 zkoušky 

koheze a to v časech 10min, 20 min, 30 min a 60 min po ukončení 

konsolidace. Vzorek byl umístěn do přístroje pod neoprenovou patku, která 

byla přitlačena k povrchu zkoušeného vzorku přítlakem 200 kPa.  

Po přilehnutí patky se nasadil momentový klíč, kterým se otočilo o 90° za cca 

1 sekundu a zaznamenal se čas po ukončení konsolidace a hodnota 

kroutícího momentu vyvozeného při otočení momentového klíče.  

Tato hodnota je uvedena na manometru v jednotkách lb.in, které jsou 

v následujících tabulkách přepočteny na kg.cm (lb.in = 1,152 kg.cm). Zkouška 

byla prováděna při teplotě 25 °C což je na horní hranici povolené normou 

ČSN EN 12274-4.  

Na základě interního předpisu firmy EUROVIA jsem jako limitující 

hodnoty kroutícího momentu zvolil tyto parametry: po 10 min. ≥15 kg.cm;  

po 20 min.≥18 kg.cm; po 30 min. ≥20 kg.cm; po 60 min. ≥23 kg.cm; 
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Tabulka 22 - Hodnoty kroutícího momentu při zkoušce koheze v čase 10 min 

10 min 

Poměry 

kameniva frakce 

0/4:2/5 [%] 

Koeficient sytosti 

3,75 [kg.cm] 4,25 [kg.cm] 4,75 [kg.cm] 

80:20 13,8 24,2 20,7 

70:30 19,6 24,2 20,7 

60:40 20,7 23,0 21,9 

50:50 13,8 18,4 17,3 

 

Tabulka 23 - Hodnoty kroutícího momentu při zkoušce koheze v čase 20 min 

20 min 

Poměry 

kameniva frakce 

0/4:2/5 [%] 

Koeficient sytosti 

3,75 [kg.cm] 4,25 [kg.cm] 4,75 [kg.cm] 

80:20 15,0 24,2 21,9 

70:30 19,6 26,5 20,7 

60:40 20,7 25,3 21,9 

50:50 17,3 18,4 17,3 

 

Tabulka 24 - Hodnoty kroutícího momentu při zkoušce koheze v čase 30 min 

30 min 

Poměry 

kameniva frakce 

0/4:2/5 [%] 

Koeficient sytosti 

3,75 [kg.cm] 4,25 [kg.cm] 4,75 [kg.cm] 

80:20 rozdroben 21,9 21,9 

70:30 17,3 27,6 21,9 

60:40 21,9 25,3 23,0 

50:50 19,6 19,6 18,4 
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Tabulka 25 - Hodnoty kroutícího momentu při zkoušce koheze v čase 60 min 

60 min 

Poměry 

kameniva frakce 

0/4:2/5 [%] 

Koeficient sytosti 

3,75 [kg.cm] 4,25 [kg.cm] 4,75 [kg.cm] 

80:20 rozdroben 25,3 21,9 

70:30 20,7 27,6 23,0 

60:40 21,9 25,3 26,5 

50:50 21,9 20,7 19,6 

 

 

Graf 7 - Hodnoty kroutícího momentu při poměru kameniva 80:20 a různých 

koeficientech sytosti 

 

Z grafu č. 7. je zřejmé, že nejvyšších hodnot koheze při poměru kameniva 

80:20 bylo dosaženo na směsi s koeficientem sytosti 4,25, kdy již po 10 min. 

od začátku měření dosáhla koheze hodnoty větší jak 22 kg.cm. U směsi 

s koeficientem sytosti 4,75 bylo dosaženo hodnoty koheze větší jak 20 kg.cm 

též již po 10 min., ale po 20 min. dosáhla koheze svého maxima 22 kg.cm  

a dále se v čase již nezvyšovala. U směsi s koeficientem sytosti 3,75 se vzorek 

v 30. minutě rozpadl, takže nebylo možno naměřit celkovou hodnotu.  
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U směsi s tímto koeficientem sytosti byly ostatně všechny výsledky 

nedostatečné. 

Graf 8 - Hodnoty kroutícího momentu při poměru kameniva 70:30 a různých 

koeficientech sytosti 

 

Z grafu č. 8. je zřejmé, že nejvyšších hodnot koheze při poměru kameniva 

70:30 bylo opět dosaženo na směsi s koeficientem sytosti 4,25, kdy již  

po 10 min. od začátku měření dosáhla koheze hodnoty vyšší jak 24 kg.cm.  

U směsi s koeficientem sytosti 4,75 bylo dosaženo hodnoty koheze vyšší jak 

20 kg.cm též již po 10 min. U směsi s koeficientem sytosti 3,75 byly naměřené 

hodnoty po 10 a 20 min. ještě vyhovující, ale po 30 min. již koheze klesla pod 

požadovanou mez a po 60 min. požadované hodnoty též nebylo dosaženo.  
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Graf 9 - Hodnoty kroutícího momentu při poměru kameniva 60:40 a různých 

koeficientech sytosti 

 

 

Z grafu č. 9. je zřejmé, že nejvyšších hodnot koheze při poměru kameniva 

60:40 bylo dosaženo opět na směsi s koeficientem sytosti 4,25, kdy již  

po 10 min. od začátku měření dosáhla koheze hodnoty vyšší jak 22 kg.cm  

a po 20 min. dosáhla hodnoty 25 kg.cm a dále se již nezvyšovala. U směsi 

s koeficientem sytosti 4,75 bylo dosaženo hodnoty koheze větší jak 20 kg.cm 

též již po 10 min. a se vzrůstajícím časem se zvyšovala až dosáhla hodnoty  

26 kg.cm. U směsi s koeficientem sytosti 3,75 byly naměřené hodnoty koheze 

sice nižší než u směsí s koeficienty sytosti 4,25 a 4,75, ale ještě vyhovující. 

Pouze u hodnoty koheze po 60 min. byla dosažena hodnota koheze 22 kg.cm, 

což je o 1 kg.cm pod požadovanou hodnotou v tomto čase. 
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Graf 10 - Hodnoty kroutícího momentu při poměru kameniva 50:50 a různých 

koeficientech sytosti 

 

Z grafu č. 10 je zřejmé, že požadovaných hodnot koheze při poměru 

kameniva 50:50 nebylo dosaženo v celém časovém průběhu při žádném 

koeficientu sytosti. 

Shrnutí 

Z grafů poměrů kameniva č. 7, 8, 9, 10 kameniva je zřejmé, že 

s přibývajícím časem rostou i hodnoty kroutícího momentu. Nejnižších 

hodnot koheze bylo dosaženo při poměr kameniva 80:20 při koeficientu 

sytosti 3,75, kdy se vzorek v 30. minutě rozdrobil, takže nebylo možno 

naměřit celkovou hodnotu a při poměru kameniva 50:50, kdy požadovaných 

hodnot koheze nebylo dosaženo ani u jedné směsi. Naopak nejlepší výsledky 

koheze u všech poměrů kameniva vykazoval při optimální dávce pojiva - 

koeficient sytosti 4,25. Nejvyšší hodnoty koheze nad 26 kg.cm bylo dosaženo 

při poměru kameniva 70:30 ve směsi již po 30 minutách zkoušky, tato 

hodnota se dále se již dále nezvyšovala. 
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Graf 11 - Hodnoty kroutícího momentu na zkoušce koheze v čase 10 min 

 

 

Graf 12 - Hodnoty kroutícího momentu na zkoušce koheze v čase 20 min 
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Graf 13 - Hodnoty kroutícího momentu na zkoušce koheze v čase 30 min 

 

Graf 14 - Hodnoty kroutícího momentu na zkoušce koheze v čase 60 min 

 

 

V grafech č. 11,12,13,14, jsou zobrazeny hodnoty koheze měřené v časech  

10, 20 ,30 a 60 minut od konce konsolidace směsi. Ve všech měřených časech 

nejlépe vycházely hodnoty koheze s koeficientem sytosti 4,25 při poměrech 

kameniva 80:20 a 70:30, kdy vzorky od začátku měření, tedy v čase 10 minut 

od konce konsolidace, vykazovaly hodnotu již 24 kg.cm. Dobrých výsledků 

dosáhl i poměr kameniva 60:40 který po 10 minut po ukončení konsolidace 

u směsi s koeficientem sytosti 4,25 dosáhl již hodnoty 23 kg.cm  
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Obrázek 11 - Zkouška koheze (přístroj Benedict) [15] 

 

Veškeré výsledky zkoušek jsou uvedeny v jednotkách kg.cm a jsou zobrazeny 

v grafech. Hodnoty koheze směsi u všech zkoušených složení směsi 

kameniva jsou nejvyšší při optimální dávce pojiva – koeficientu sytosti 4,25. 

S přibývajícím časem rostou obvykle i hodnoty kroutícího momentu. Nejnižší 

hodnoty vykazuje koeficient sytosti 3,75, který se po 30 minutách rozdrobil 

při poměru kameniva 80:20. Naopak nejvyššího kroutícího momentu dosáhl 

vzorek koeficientu sytosti 4,25 při poměru kameniva 70:30  

a to po 30 minutách, kdy hodnota kroutícího momentu byla 26 kg.cm. 

Ze zvolených parametrů a uvedených výsledků koheze vyplývá, že pro 

koeficient sytosti 3,75 v celém sledovaném časovém průběhu nejsou splněny 

požadavky koheze u žádného poměru kameniva. Pro koeficient sytosti 4,25 

v celém sledovaném časovém průběhu nejsou splněny požadavky koheze 

pouze u poměru kameniva 50:50 a pro koeficient sytosti 4,75 v celém 

sledovaném časovém průběhu nejsou splněny požadavky koheze u poměru 

kameniva 80:20 a 50:50.  

Pokud interpolujeme hodnoty koheze jak pro poměry kameniva  

po kroku ±5 %, tak i pro koeficient sytosti po kroku ±0,25 dostaneme 
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vyhovující výsledky pro rozmezí poměrů kameniva od 70:30 až po 55:45 

s koeficientem sytosti v rozmezí 4,0 až 4,75.  

 

Stanovení opotřebení je popsáno v normě ČSN EN 12274-5 Kalové vrstvy – 

Zkušební metody Část 5: Stanovení opotřebení.   

Při této zkoušce se zjišťuje opotřebení zkoušené směsi, které  

je procentuálně vyjádřeno hmotnostním úbytkem způsobené rotací hlavice 

s gumovou hadicí tvrdosti 80 shore, která se po každé zkoušce pootočila 

v přístroji o 120°, aby dotyková plocha byla vždy neopotřebovaná. Tato 

hlavice s hadicí byla po celou dobu zkoušky přitlačována ke zkušebnímu 

vzorku po dobu 5 min. Zkušební vzorek byl ponořen ve vodě po celou dobu 

zkoušky. 

Veškeré přísady a kamenivo používané do zkoušené směsi musí být před 

zahájením zkoušky vysušené v sušárně na 110±5 °C do konstantní 

hmotnosti. 

Byly připravovány vždy dva vzorky ukládané při rozdílné vlhkosti 

prostředí (100 % a 55 %) při teplotě 18 °C, pro daný poměr kameniva  

a koeficient sytosti. Tento modifikovaný postup vzhledem k normě byl zvolen 

proto, že vykazuje podmínky uložení, které se více blíží skutečnosti, než  

je postup normový. Vlhkosti prostředí byly zvoleny proto, abychom 

simulovali nejhorší možné (100%) a normální (55%) podmínky při pokládce 

směsi. Vzhledem k tomu, že žádná norma neuvádí maximální hodnotu 

opotřebení, byla maximální hodnota opotřebení, která je ještě 

akceptovatelná, zvolena hodnota 5 % při uložení těles při vlhkosti 55 %  

a hodnota 25 % při uložení 100 % vlhkosti. 

Zváží se celková váha podložky s nepropustným podkladem 

(lepenkou). Následný postup přípravy směsi k této zkoušce je stejný jako 

přípravy směsi ke zkoušce konsolidace s tím rozdílem, že dobře zamíchaná 

směs se nalije do kovové kruhové šablony o průměru 235 mm a výšky dle 

frakce kameniva. V případě provedených zkoušek byla šablona vysoká 6,3 

mm. Podklad tvoří lepenka, která je umístěna na hliníkové podložce. Vzorek  
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se zarovná s okrajem prstence při minimální manipulaci obr. č.12., aby 

nedocházelo k segregaci. Vzorky se ihned uloží do prostředí rozdílné vlhkosti 

o stejné teplotě na 18 hodin. Vzorky byly ukládány při teplotě 18 °C, která 

odpovídá průměrným podmínkám v době pracovní sezóny. Zvolená vlhkost 

prostředí simuluje klimatické možné prostředí po pokládce směsi.  

Po uplynutí 18 hodin se vzorky vložily do vodní lázně s teplotou 25°C po dobu 

1 hodiny. Následně se vzorek povrchově osušil, zvážil a vložil do přístroje 

HOBART N – 50. 

Obrázek 12 – Vzorek EMK při poměru kameniva 80:20 a koef. sytosti 4,25 před 

zkouškou abraze [15] 
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Tabulka 26 - Zkoušky abraze EMK při koeficientu sytosti 3,75 s různým poměrem kameniva při vlhkosti 100% a 55% 

 

 

 

  

Koeficient sytosti 3,75 

Vlhkost 

[%] 

poměr 

kameniva 

[%] 

váha 

podkladu 

[g] 

váha 

podkladu + 

kroužek [g] 

váha vzorku po 18h 

(osušený) + kroužek 

[g] 

váha vzorku po 

abrazi(osušený) + 

kroužek [g] 

váha vzorku 

po 18h 

(osušený) [g] 

váha vzorku po 

abrazi 

(osušený) [g] 

rozdíl 

[g] 

výsledek 

[%] 

100 % 80:20 296,5 416 1101,3 961 685,3 545 140,3 20,5 

55 % 80:20 300,3 414,9 1058,3 944,9 643,4 530 113,4 17,6 

100 % 70:30 297,6 426,8 1124,4 991,5 697,6 564,7 132,9 19,1 

55 % 70:30 297,3 412,9 1068 1036,2 655,1 623,3 31,8 4,9 

100 % 60:40 295,1 425,7 1077,3 672,4 651,6 246,7 404,9 62,1 

55 % 60:40 286,3 404,4 1062,3 973,7 657,9 569,3 88,6 13,5 

100 % 50:50 289,9 404 1091,8 677,8 687,8 273,8 414 60,2 

55 % 50:50 283,7 403,6 1056,2 642,3 652,6 238,7 413,9 63,4 
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Tabulka 27 - Zkoušky abraze EMK při koeficientu sytosti 4,25 s různým poměrem kameniva při vlhkosti 100% a 55% 

Koeficient sytosti 4,25 

Vlhkost 

[%] 

poměr 

kameniva 

[%] 

váha 

podkladu 

[g] 

váha 

podkladu + 

kroužek [g] 

váha vzorku po 18h 

(osušený) + kroužek 

[g] 

váha vzorku po 

abrazi(osušený) + 

kroužek [g] 

váha vzorku 

po 18h 

(osušený) [g] 

váha vzorku po 

abrazi 

(osušený) [g] 

rozdíl 

[g] 

výsledek 

[%] 

100 % 80:20 286,7 399,4 973,4 956 574 556,6 17,4 3,0 

55 % 80:20 301,5 419,8 928,3 925,3 508,5 505,5 3 0,6 

100 % 70:30 262,5 374,2 1078,2 1016,5 704 642,3 61,7 8,8 

55 % 70:30 274,2 389,1 1066,2 1033,8 677,1 644,7 32,4 4,8 

100 % 60:40 270,5 381,6 1044,8 930,5 663,2 548,9 114,3 17,2 

55 % 60:40 277,5 394,6 1000,5 953,7 605,9 559,1 46,8 7,7 

100 % 50:50 298,6 406,7 1005,7 895,7 599 489 110 18,4 

55 % 50:50 290,1 403 995,5 903,3 592,5 500,3 92,2 15,6 
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Tabulka 28 - Zkoušky abraze EMK při koeficientu sytosti 4,75 s různým poměrem kameniva při vlhkosti 100% a 55% 

Koeficient sytosti 4,75 

Vlhkost 

[%] 

poměr 

kameniva 

[%] 

váha 

podkladu 

[g] 

váha 

podkladu + 

kroužek [g] 

váha vzorku po 18h 

(osušený) + kroužek 

[g] 

váha vzorku po 

abrazi(osušený) + 

kroužek [g] 

váha vzorku 

po 18h 

(osušený) [g] 

váha vzorku po 

abrazi 

(osušený) [g] 

rozdíl 

[g] 

výsledek 

[%] 

100% 80:20 283,7 393,5 1009 973,7 615,5 580,2 35,3 5,7 

55% 80:20 295,5 420 1032,9 1032 612,9 612 0,9 0,1 

100% 70:30 293,5 408,9 1074,3 1039,2 665,4 630,3 35,1 5,3 

55% 70:30 282,2 396,1 1035,2 1024,6 639,1 628,5 10,6 1,7 

100% 60:40 286 413,6 1116,6 1081,5 703 667,9 35,1 5,0 

55% 60:40 299,4 411,6 1067,6 1028,7 656 617,1 38,9 5,9 

100% 50:50 292,2 414,1 1089 972,5 674,9 558,4 116,5 17,3 

55% 50:50 294,7 411,2 1051 1034 639,8 622,8 17 2,7 
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Graf 15 - Stanovení abraze pro koeficient sytosti 3,75 

 

Z grafu č.15. je zřejmé, že u koeficietu sytosti 3,75 nejlépe vyhověl poměr 

kameniva 70:30 při 55 % vlkosti prostředí s výsledkem 4,9 % úbytku směsi. 

Naopak poměr kameniva 60:40 při 100% vlhkosti prostředí dosahoval více 

než 60 % abraze. Tento úbytek na směsi byl i v případě poměru kameniva 

50:50. Z toho vyplývá, že při koeficientu sytosti 3,75 při poměru kameniva 

60:40 a 50:50 už zkušební vzorky nevyhovovaly a zcela se rozpadly jak  

je zřejmé z obrázku č. 13. 

Obrázek 13 - Poměr kameniva 50:50, s koef.sytosti 3,75 při vlhkosti prostředí 

100 % a 55% [15] 
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Graf 16 - Stanovení abraze pro koeficient sytosti 4,25 

 

Z grafu č.16. je zřejmé, že na zkoušených tělesech při koeficentu sytosti 4,25, 

nejlépe vyhověl poměr kameniva 80:20, kde je opotřebení zcela 

zanedbatelné, jelikož při 100% vlhkosti prostředí byla celková ztráta 3 % a při 

55% vlhkosti prostředí 0,6% (viz obr. č.14). U dalších poměrů kameniva  

je vidět, že opotřebení se rovnoměrně zvyšovalo až do 18,4% úbytku 

hmotnosti směsi při poměru kameniva 50:50 a uložení při 100% vlhkosti 

prostředí. 

Obrázek 14 - Poměr kameniva 80:20, s koef.sytosti 4,25 při vlhkosti prostředí  

100 % a 55% [15] 
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Graf 17 - Stanovení abraze pro koeficient sytosti 4,75 

 

Z grafu č.17. je zřejmé, že při koeficientu sytosti 4,75 jsou akceptovatelné 

hodnoty opotřebení, u všech poměrů kameniva. U poměru 80:20 při 55% 

vlkosti prostředí je dokonce celková ztráta 0,1% hmotnosti, což je nejlepší 

výsledek ze všech zkoušených těles. Dobrých výsledků bylo dosaženo i pro 

poměr kameniva 70:30 obr. č. 15. 

 

Obrázek 15 - Poměr kameniva 70:30, s koef.sytosti 4,75 při vlhkosti prostředí 100 

% a 55% [15] 
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Graf 18 - Stanovení abraze pro poměr kameniva 80:20 a různé koeficienty sytosti 

 

V grafu č.18 při celkovém porovnání poměru kameniva 80:20 je zřejmé,  

že směs s koeficientem sytosti 3,75 nevyhověla při uložení v prostředí 55 % 

vlhkosti a při uložení v prostředí 100 % dosahovala hraniční hodnoty. Při  

55 % vlhkosti prostředí byl úbytek materiálu zcela nepatrný 0,6 % u koef. 

sytosti 4,25 a 0,1 %  u koef. sytosti 4,75, tedy opotřebení zde bylo 

zanedbatelné a vzorky zůstaly kompaktní. U 100% vlhkosti prostředí byl  

u koef. sytosti  4,25 úbytek 3 % a u koef. sytosti  4,75 byl úbytek 5,7 %, což 

jsou velmi dobré výsledky.  
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Graf 19 - Stanovení abraze pro poměr kameniva 70:30 

 

 

Při poměru kameniva 70:30 výsledky vykazovaly průměrně nejlepší  hodnoty 

u všech koeficientů sytosti. Nejlepších výsledků dosahoval koeficient sytosti 

4,75. Koeficent sytosti 4,25 dosahoval též velmi dobrých výsledků. Výsledky 

poměru kameniva 70:30 jsou v grafu č.19. 

Graf 20 - Stanovení abraze pro poměr kameniva 60:40 

 

 

Při poměru kameniva 60:40 v grafu č.14. je zřejmé, že koeficient sytosti 3,75 

naprosto nevyhověl a vzorek byl výrazně poškozen. U tohoto koeficientu 

sytosti u obou vlhkostí hodnota abraze dosahovala nad 60%. Abraze  
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u ostatních koeficentů sytosti vycházely příznivěji jak je zřejmé z grafu, kde 

směs s  koeficientem sytosti 4,75 při vlhkosti prostředí 55 % dosahovala 

dokonce o něco vyšší hodnoty abraze než při vlhkosti prostředí 100%.  

To mohlo však mohlo být způsobeno nejistotou měření. 

Graf 21 - Stanovení abraze pro poměr kameniva 50:50 

 

 

U poměru kameniva 50:50 opět vycházela abraze nejlépe s koeficientem 

sytosti 4,75 a nejhůře s koeficientem sytosti 3,75 kde při 100% vlhkosti 

dosahoval hodnoty abraze 60%. 
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Graf 22 - Kombinace koeficietů sytosti 3,75 a 4,25 při zkoušce abraze 

 

 

Pokud porovnáme koeficienty sytosti 3,75 a 4,25 vidíme, jak hodně  

se hodnoty abraze lišily. U většiny výsledků byl rozdíl až 4 násobný, kde směsi  

s koeficientem sytosti 4,25 vykazovaly menší hodnoty abraze. Toto se lišilo 

jen u poměru kameniva 70:30 uložené při 55 % vlhkosti prostředí, kdy 

výsledky byly téměř totožné a poměru kameniva 50:50 uložené při 55 % 

vlhkosti prostředí, kde směs s koeficientem sytosti 4,25 vykázala mírně vyšší 

hodnotu abraze než směs s koeficientem sytosti 3,75. Výsledky jsou názorně 

zobrazeny v grafu č 22. To mohlo být způsobeno nejistotou měření. 

  

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0

80/20 80/20 70/30 70/30 60/40 60/40 50/50 50/50

100% 55% 100% 55% 100% 55% 100% 55%

h
o

d
n

o
ta

 a
b

ra
ze

[%
]

vlh.prostředí

3,75 a 4,25

4,25

3,75

složení  [%]složení  [%]



VLIV SLOŽENÍ MIKROKOBERCE NA JEHO VLASTNOSTI Filip Dostál 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE, VUT FAST, BRNO 2017 

67 

 

Graf 23 - Kombinace koeficietů sytosti 4,25 a 4,75 při zkoušce abraze 

 

 

Pokud porovnáme koeficienty sytosti 4,25 a 4,75 vidíme v grafu č.23,  

že u většiny případů lépe vycházel koeficient sytosti 4,75, kromě poměru 

kameniva 80:20 při 100% vlhkosti prostředí kdy u směsi s koeficentem sytosti 

4,75 byla hodnota abraze 5,7 % a u koeficentu sytosti 4,25 pouze 3 %. 

Graf 24 - Kombinace koeficietů sytosti 3,75 a 4,75 při zkoušce abraze 
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Při kombinaci koeficientů sytosti 3,75 a 4,75 opět vidíme v grafu č. 24,  

že hodnoty koeficientu sytosti 4,75 jsou několikanásobně menší než u 3,75. 

Například u vzorku temperovaném v 55% vlhkosti prostředí s poměrem 

kameniva 60:40 je rozdíl více než desetinásobný, kdy u směsi s  koeficentem 

sytosti 3,75  vykazuje 63,4 % úbytku směsi a u směsi s koeficentem sytosti 

4,75 pouze 5,9 %. Zde je názorně vidět, jak výrazně působí vyšší dávka pojiva. 

Graf 25 - Celkové hodnoty měření při zkoušce abraze 

 

Z výsledků zkoušek abraze je zřetelné, že odolnost proti abrazi se zvyšuje  

se zvyšující dávkou pojiva. V grafu č. 19, který zobrazuje všechny výsledky 
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vykazovaly dobré výsledky, kdy při uložení vzorků při 55 % vlhkosti prostředí 

zůstaly téměř neporušené a kompaktní. Celkově nejlepší výsledky pak 

vykazovaly směsi s poměry kameniva 80:20 a 70:30. 
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vyhovující výsledky pro rozmezí poměrů kameniva od 80:20 až 60:40 

s koeficientem sytosti v rozmezí 4,0 až 4,75.  

Pokud směsi vyhodnotíme vzhledem ke všem požadovaným 

parametrům tj. štěpení, konsolidace, koheze a abraze, vyhovujícího výsledku 

dosáhly kalové směsi s poměrem obou zkoušených kameniv v rozmezí 70:30 

až 60:40, s koeficientem sytosti v rozmezí 4,0 – 4,75. 

Nejlepších výsledků dosahuje směs kameniva v rozmezí 70:30  

až 65:35, s koeficientem sytosti v rozmezí 4,25 – 4,75. 
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Graf 26 – Vyhovující složení kamenné kostry EMK při zkoušce abraze 
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Cílem bakalářské práce bylo zpracovat problematiku emulzních kalových 

vrstev/mikrokoberců. V teoretické části jsem popsal rozdíly mezi kalovou 

vrstvou a mikrokobercem. Složky pro jejich výrobu a provádění pokládky. 

V praktické části jsem se zabýval návrhem směsi a snažil se prokázat,  

že životnost směsi úzce souvisí s obsahem zbytkového pojiva a složením 

směsi mikrokoberce. 

V rámci bakalářské práce jsem se snažil o experimentální porovnání 

různých poměrů kameniva (50:50, 60:40, 70:30, 80:20) s koeficienty sytosti 

(3,75; 4,25; 4,75) na zkouškách štěpení, konsolidace, koheze dle ČSN 12274-4 

a abraze (při 50% a 100% vlhkosti uložení zkoušeného vzorku) dle 

modifikované ČSN EN 12274-5.  

Z výsledků těchto zkoušek jsem zjistil následující: 

• Se zvyšující dávkou emulze a se snižující dávkou jemných částic  

ve směsi kameniva se prodlužuje doba štěpení a doba konsolidace 

• Odolnost proti abrazi se zvyšuje se zvyšující se dávkou pojiva  

a do určité míry se zvyšující dávkou jemných částic ve směsi kameniva 

• Odolnost proti abrazi se výrazně snižuje při 100 % vlhkosti prostředí 

• Koheze směsi u všech zkoušených složení směsi kameniva je nejvyšší 

při optimální dávce pojiva – koeficient sytosti 4,25 

Na základě výše uvedených výsledků zkoušek štěpení, konsolidace, 

koheze a abraze se jeví jako nejvhodnější složení směsi EMK: 

• 70 % Gabčíkovo 0/4 

• 30 % Malužiná 2/5 

• 11,7 % C60BP6 (koef. s. 4,25) 

• 7,9 % voda  

• 0,5 % CEM II B-S 32,5 R 
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složení směsi  návrh specifikace  

 

směs kameniva                    % 100  

*Emulvia® Grip E                % 11,7  

voda celkem                                                           % 7,9  

CEM II B-S 32,5 R Prachovice % 0,5  

emulzní kalová směs    

objemová hmotnost směsi 

kameniva                                            

kg/m3 2669  

měrný povrch směsi kameniva m2/kg 12,613  

objemová hmotnost nezhutněné 

směsi                                             

kg/m3 2413  

koeficient α  0,993  

koeficient sytosti  4,25  

zbytkový asfalt                     % ve směsi 6,56 6,0 – 7,8 

štěpení                                   s 95 90 – 240 

konsolidace                         min 13 ≤30 

koheze směsi (ČSN EN 12274-4)    

10 min                           

20 min                           

30 min    

60 min                        

kg.cm                 

kg.cm  

kg.cm 

kg.cm 

24 

26 

27 

27 

≥15 

≥18 

≥20 

≥23 
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opotřebení (ČSN EN 12274-5) 

   

18oC,55% vlhk.      

18oC,100% vlhk.     

% 

% 

4,8 

8,8 

< 5 

< 25 

 

V ČSN EN 12273 (Kalové vrstvy-Specifikace) nejsou uvedeny žádné požadavky 

na parametry koheze a abraze, jsou pouze sledovány parametry na hotovém 

povrchu po 1 roce provozu a kvalita pojiva a kameniva  

V ČSN 73 6130 (Stavba vozovek–Kalové vrstvy) je uveden pouze 

požadavek na počátek štěpení směsi 90 až 240 s a dobu konsolidace  

20 minut, po dohodě max. 60 minut. 

Ve své práci jsem chtěl ukázat, jak je důležité dbát při provádění EMK 

jak na dodržování samotného složení směsi kameniva, tak i na dávku 

asfaltové emulze, vzhledem ke všem sledovaným parametrům EMK, zvláště 

koheze a abraze a jaký výrazný vliv na životnost směsi EMK mají i vnější vlivy 

(100 % vlhkosti) při počátečním uvedení komunikace do provozu, zvláště při 

nedodržení předepsaného složení směsi.  

Požadavky na hodnoty koheze a abraze by měly být předmětem 

specifikací daných norem. Tím by se dalo předejít mnohým potížím  

po pokládce kalových směsí, zvláště mikrokoberců. 
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11 PŘÍLOHY 

 

 

Kationaktivní asfaltová emulze 

Druh emulze dle ČSN EN 13808 C60BP6 

Název emulze Emulvia® Grip E 

Číslo vzorku  

Užití  mikrokoberce pro vozovky všech TDZ 

Technické požadavky norma jednotky naměřená 

hodnota 

požadavek  

Hodnota štěpitelnosti  ČSN EN 13075-

1 

--- 198 NR (tř.0)  

Mísitelnost s cementem ČSN EN 12848 g --- NR (tř.0)  

Mísitelnost s filerem ČSN EN 13075-

2 

s >300 ≥90 (tř.6)  

Obsah pojiva ČSN EN 1428 % 58,9 58-62 (tř.6)  

Obsah olejového destilátu ČSN EN 1431 % 0 ≤2 (tř.2)  

Doba výtoku při 40 ºC, 

otvor 2mm   

ČSN EN 12846 s 30 15-70 (tř.3)  

Doba výtoku při 40 ºC, 

otvor 4mm   

ČSN EN 12846 s --- NR (tř.0)  

Zbytek na sítu 0,5mm                       ČSN EN 1429 % 0,04 ≤0,5 (tř.4)  

Zbytek na sítu 0,16mm                       ČSN EN 1429 % 0,22 NR (tř.0)  

Zbytek na sítu 0,5mm                        

(7 dní skladování)        

ČSN EN 1429 % 0,01 ≤0,5 (tř.4)  

Přilnavost (Olbramovice) ČSN EN 13614 % obalení 99 ≥75 (tř.2)  
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Technické požadavky po 

zpětném získání 

odpařováním                          

dle ČSN EN 13074-1 

Penetrace při 25 ºC ČSN EN 1426 0,1mm 57 ≤100 (tř.3)  

Bod měknutí ČSN EN 1427 ºC 53,0 ≥50 (tř.4)  

Koheze kyvadlem ČSN EN 13588 J.cm 1,26 ≥0,7 (tř.5)  

Technické požadavky po 

zpětném získání 

odpařováním                                    

dle ČSN EN 13074-1  a 

stabilizaci ČSN EN 13074-2 

     

Penetrace při 25 ºC ČSN EN 1426 0,1mm 55 ≤100 (tř.3)  

Bod měknutí ČSN EN 1427 ºC 53,4 ≥50 (tř.4)  

Koheze kyvadlem ČSN EN 13588 J.cm 1,27 ≥0,7 (tř.5)  

Bod lámavosti                         ČSN EN 12593 ºC -12 ≤-10 (tř.5)  

Technické požadavky po 

zpětném získání 

odpařováním                                    

dle ČSN EN 13074-1   

stabilizaci ČSN EN 13074-2 

a 

stárnutí ČSN EN 14769 

     

Penetrace při 25 ºC ČSN EN 1426 0,1mm 21 20-50 DV 

(tř.1) 

 

Bod měknutí ČSN EN 1427 ºC 72,2 ≥55  DV (tř.1)  

 

 

 

 


